نگاهی به چند تزکیب مضز در مواد غذایی

تزکیثات سیاى تار هْجْد در غذاُا تَ  3دستَ تقسین هی ضًْذ  -1 :افشّدًیِای ًا سالن کَ تَ
دالیل هختلف هثل افشایص سهاى ًگِذاری  ،تِثْد طعن ّ رًگ ّ  ...تَ کار گزفتَ هی ضًْذ -2 .
هْادی کَ در طی عولیات هختلف فزاّری  ،تِیَ ّ پخت ّ پش غذاُا ایجاد هی ضًْذ  -3 .هْادی
کَ تطْر طثیعی در تعضی هْاد غذایی خام ّجْد دارًذ .
حال تَ چٌذ تزکیة هضز اس ایي دستــَ ُا اضارٍ هی ًوایین :
 فْراًْکْهاریي  :ایي هبزٍ ؼطعبى ظا ثَ عْض عجیؼی زض گیبُبى ذبًْازٍ گل چتطیبى ( Umbelliferae
) هثل کطفػ ّ خؼفطی ّخْز زاضز ّ تحت تبثیط ًْض ؼبذتوبًؿ ـکؽتَ ـسٍ ّ  DNAضا هْضز آؼیت
لطاض هی زُس ّ ثَ ُویي زلیل ـطّع پطّؼَ اّلیَ ثطای ایدبز ؼطعبى فطاُن هی ـْز  .ػالٍّ ثط ایي زض
خؼفطی ّ کطفػ یک گلیگْظیس ؼوی ثَ ًبم آپی ئیي یب آپی یْظیس ًیع ّخْز زاضز  ( .عؼن تلری ثؼس اظ
خْیسى خؼفطی ّ کطفػ هطثْط ثَ ایي هبزٍ اؼت ) .

 ســـافزّل  :پْؼت ضیفَ زضذت ؼبؼبفطاغ  5تب  8زضلس اؼبًػ هؼغط زاضز کَ  80زضلس ایي اؼبًػ
ضا ؼبفطّل تفکیل هی زُس ُ .ط چٌس کَ همطف ؼبؼبفطاغ ّ ؼبفطّل ثَ ػٌْاى هْاز افعّزًی هؼغط
کٌٌسٍ زض هْاز غصایی ّ تِیَ ًْـبثَ اظ عطف  FDAهوٌْع اػالم ـسٍ ّ ،لی ثب ایي ّخْز ُط ؼبلَ
همساض ظیبزی اظ ایي هبزٍ ثَ فطّؾ ضفتَ ّ عطفساضاى ظیبزی زاضز  .ػالٍّ ثطاؼتفبزٍ اظ ؼبؼبفطاغ ثَ
ػٌْاى هبزٍ ذْـجْ ّ هؼغط ثَ ػٌْاى هبزٍ همْی ًیع هؼطّفیت پیسا کطزٍ اؼت ّلی ثَ زلیل ؼطعبى ظا
ثْزى ؼبفطّل اظ همطف آى ثبیس خسا " ذْززاضی ًوْز  .ایي تطکیت زاضای لسضت ؼطعبى ظایی ثطای کجس
ّ هطی هی ثبـس  .اؼتفبزٍ اظ ایي تطکیت ثَ لْضت ًْـیسًی چبی هی تْاًس ذغطاتی ثطای اًؽبى ثَ
ُوطاٍ زاـتَ ثبـس  .ذْـجرتبًَ ایي تطکیت زض ایطاى تْلیس ًوی ـْز ّ همطف ًیع ًساضز  .هٌفبء زیگط
ؼبفطّل ثَ خع ؼبؼبفطاغ  ،ازّیَ خبتی ُوچْى ظًدجیل  ،زاضچیي  ،فلفل ؼیبٍ ّ ثطذی ازّیَ خبت زیگط
هی ثبـس کَ همطف ایي ازّیَ ُب زض ایطاى هتساّل ّ ثَ همساض ظیبز همطف هی ـْز  .اگط چَ همساض
ؼبفطّل زض زاضچیي ًبچیع اؼت ّلی همطف ظیبز آى تْلیَ ًوی ـْز  .ػالٍّ ثط ایي زض همطف فلفل
ؼیبٍ ًیع ثبیس احتیبط کطز چطا هْاز اؼترطاج ـسٍ اظ آى ( هثل پیـــپیطیي ّ  ) ....ؼجت ایدبز تْهْض زض
هْؾ گطزیسٍ اًس  .ایي ازّیَ ػالٍّ ثط ایٌکَ زض هجتالیبى ثَ ثیوبضیِبی گْاضـی ّ هدبضی ازضاضی
هوٌْع ثْزٍ تبکٌْى ُیچ گًَْ کبضکطز زضهبًی ًساـتَ اؼت .
ُ یذرّکزتٌِای آرّهاتیک چٌذ حلقَ ای ( ) PAHs
ایي تطکیجبت ثط اثط پیطّلیع ( ـکؽتَ ـسى یب تدعیَ زض اثط حطاضت ) ثْخْز هی آیس ّ یکی اظ ػْاهل
ؼطعبى ظا هی ثبـس  .هِن تطیي تطکیت  – 4 ّ3 ، PAHsآلفب ثٌعّپیطى اؼت  .ایي تطکیجبت هؼوْال " تب
 300 °Cتْلیس ًوی ـًْس  .اهب اظ  300 °Cثَ ثبال ایي تطکیجبت ثْخْز هی آیٌس ّ .لتی ًبى ثطـتَ هی ـْز
ّ ًیع زض کجبة کطزى هْاز غصایی ایي تطکیجبت ثْخْز هی آیٌس  .چطثی ُبی حیْاًی هؼوْال " ثٌعّپیطى
ثیفتطی تْلیس هی ًوبیٌس چْى ؼبذتوبى حلمْی اظ لجل هْخْز هثل کلؽتطّل ضا زض ذْز زاضًس  .الجتَ
ثٌعّپیطى ذْز ػبهل هضط ًوی ثبـس  .ثلکَ زض کجس تْؼظ کوپلکػ ؼیتْکطّم  P 450تجسیل ثَ هبزٍ ای هی
ـْز کَ ػبهل ؼطعبى هی ثبـس .
راُــِای پیطگیزی  -1 :هْاز غصایی ظیبز ثطـتَ ًفًْس  -2 .هبزٍ غصایی زض توبغ هؽتمین ثب ـؼلَ ّ
زّز حبلل اظ فطآّضزٍ ُبی ًفتی لطاض ًگیطز  ( .هٌجغ حطاضتی زض ثبال یب عطفیي هبزٍ غصایی زض حبل کجبة
کطزى لطاض گیطز  .زض ایي حبلت چطثی گْـت ثط ضّی ؼغح ـؼلَ ضیعؾ ًکطزٍ ّ تْلیس ثٌعّپیطى ًوی کٌس )
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 -3زض ظهبى ذْضزى غصاُبی کجبة ـسٍ ثَ خبی پیبظ اظ تطة ّ تطثچَ اؼتفبزٍ ـْز  ،چْى زاضای ثٌعیل
ایعّتیْؼیبًبت  -هِبض کٌٌسٍ ثٌعّپیطى  -هی ثبـس .
اظ ضاُِبی زیگط آلْزٍ ـسى هْاز غصایی ثَ  ، PAHsزّز زازى هْاز غصایی اؼت  .اگطچَ اظ زّز زازى ثطای
ایدبز ضًگ  ،ػغط ّ عؼن ّ ثْ ّ ثبال ضفتي ظهبى ًگِساضی هْاز غصایی اؼتفبزٍ هی ـْز هب اظ ثؼس ایوٌی
هْاز غصایی زّز زازى ضز ـسٍ اؼت  .چطا کَ ػالٍّ ثط تْلیس  PAHsهمساضی فطهبلسئیس ًیع ایدبز ـسٍ کَ
یک تطکیت هضط للوساز هی ـْز ّ ّ هِوتط ایٌکَ آهیي ُبی ُتطّؼیکلیک تْلیس هی ـْز کَ زاضای ذبلیت
خِؿ ظایی اؼت کَ ثیفتط زض کجبة کطزى اًْاع گْـت ثْخْز هی آیس  .حس هدبظ ایي تطکیت ؼوی زض غصاُبی
زّزی  1 ppbاؼت ( ) WHO ّ FAO
ثَ هٌظْض خلْگیطی اظ ّضّز  PAHsثَ هْاز غصایی ثبیؽتی تطکیجبت ًبهغلْة هْخْز زض زّز ضا ثب ضّـِبی
هٌبؼت حصف ًوْز ّ ػغط ّ عؼن زّز ضا ثَ لْضت هبیغ یب اؼپطی اؼتفبزٍ کطز ً .یع اظ ؼْظاًسى کٌسٍ ُبی ثعضگ
زضذت ثطای تْلیس زّز اؼتفبزٍ ًکطز  .چْى زض ایي حبلت زهب ثَ حسّز  700 °Cهی ضؼس کَ زض ایي زهب ثیفتطیي
هیعاى تْلیس  PAHsلْضت هیگیطز  .زض ضّـِبی خسیس تْلیس زّز  ،ثط اثط الغکبک زّز حبلل هی ـْز  ،ثَ ایي
تطتیت ثیفتطیي هیعاى تْلیس پلی فٌلِب ّ کوتطیي هیعاى  PAHsایدبز هی ـْز .

 سوْم کپکی
 آفال تْکسیي
ذغطًبک تطیي کپک تْلیس کٌٌسٍ ایي ؼن آؼپطژیلْیػ فالّّغ هی ثبـس  .لسضت ؼوْم آفالتْکؽیي ثبیکسیگط
هتفبّت هی ثبـس ّ ثَ لْضت  B1 > G1 > B2 > G2هی ثبـس ً M1 , M2 .یع ّلتی زام غصای
آلْزٍ ثَ ؼن ًْع  Bضا ثرْضز زض ـیطؾ تجسیل ثَ ًْع  Mهی ـْز  B1 .ؼوی تطیي ًْع آفالتْکؽیي ثْزٍ
ّ ثَ عْض لغغ ػبهل ایدبز ؼطعبى کجس اؼت ّ ًیع ثَ کلیَ  ،هؼسٍ ّ کْلْى ًیع آؼیت هی ضؼبًس ُ .ط چٌس
ؼویت  M1ثَ اًساظٍ  B1اؼت ّلی اثطات کبضؼیٌْژًی آى ضؼیف تط اؼت  .اهب اظ آًدب کَ همطف کٌٌسگبى
ـیط کْزکبى  ،ثعضگؽبالى ّ ثیوبضاى ًیع ُؽتٌس ثٌبثطایي همطف ـیط حبّی  M1ذغطًبک اؼت  .همساض
هدبظ آفالتْکؽیي زض ـیط حساکثط  0 /5هیکطّ گطم زض ُط لیتط ـیط اؼت  M1 .زض پبؼتْضیعاؼیْى ـیط
پبیساض هی هبًس  .تب  4ضّظ پػ اظ همطف ػلْفَ آلْزٍ  ،تطـح آفالتْکؽیي زض ـیط زام ازاهَ زاضز .
ضاُِبی خلْگیطی اظ ّضّز آفالتْکؽیي ثَ ـیط ً -1 :بى ذفک ثَ ذْثی ذفک ـْز تب کپک ًعًس ّ ؼبیط
ػلْفَ ُبی کپک ظزٍ ثَ زام ذْضاًسٍ ًفْز  -2 .اؼتفبزٍ اظ تطکیجی ثَ ًبم هبیــکْفیـکػ ثَ اًساظٍ Kg/Ton
 4 - 6ثَ غصای زام کَ آفالتْکؽیي ضا ثَ ذْز خصة ًوْزٍ ّ زیگط ؼن آفالتْکؽیي خصة ثسى زام ًفسٍ ّ
ـیط آلْزٍ ًوی ـْز .

 پاتْلیي
ایي ؼن اظ اًْاع پٌی ؼیلیْم ّ آؼپطژیلْغ تْلیس ـسٍ ّ ثبػث ایدبز ًبٌُدبضی زض خٌیي  ،خِؿ ظایی ّ
ؼطعبى ظایی هی ـْز  .پبتْلیي زض هتبثْلیؽن کطثُْیسضاتِب اذتالل ایدبز کطزٍ ّ ثَ هیعاى  80زضلس زض
ؼٌتع پطّتئیي ُب اذتالل ایدبز هی ًوبیس ُ .وچٌیي ؼجت اذتالل زض ؼیؽتن گْاضـی هي خولَ تِْع  ،اؼتفطاؽ
 ،ذًْطیعی ّ ایدبز ظذن زض زؼتگبٍ گْاضؾ هی ـْز .
هٌجغ اللی پبتْلیي زض غصاُبی همطفی اًؽبى آة ؼیت حبلل اظ ؼؽیت ُبی آلْزٍ اؼت  .پبتْلیي زض آة
ؼیت ثَ زلیل ّخْز گطُِّبی ؼْلفیسضیل ّ اؼیسیتَ ثبالتط زض همبیؽَ ثب ؼبیط آثویٍْ ُب پبیساضتط اؼت  .ایي
ؼن ًیع هثل آفالتْکؽیي ثط اثط پبؼتْضیعاؼیْى اظ ثیي ًوی ضّز ّ زض اؼتطیلیعاؼیْى زض  120 °cثَ هست
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 30زلیمَ فمظ  20زضلس آى اظثیي هیطّز  .همساض هدبظ پبتْلیي زض آة ؼیت  50هیکطّگطم زض ُط لیتط اؼت
.

ضاٍ حل ُبی حصف پبتْلیي :
 - 1ؼْضتیٌگ ( زضخَ ثٌسی ّ خساؼبظی ) هٌبؼت ؼیت زض کبضذبًدبت تْلیسی
 - 2پبتْلیي حساکثط تب  1 Cmاظ لؽوت آلْزٍ ؼغح ثَ ؼوت ػوك ؼبلن ؼیت ًفْش هی کٌس  .لصا ثب
خساؼبظی آثبض کپک ظزگی زض ؼغح ّ  1 Cmاظ اعطاف آى هفکلی ایدبز ًرْاُس ـس .

ً یتزیت ّ ًیتزات
ایي تزکیثات اس طزیق کْدُای ضیویایی تکار رفتَ در کطاّرسی  ،هْاد غذایی را آلْدٍ هی کٌٌذ ُ .ز
چٌذ کارتزد کْدُای ًیتزاتَ تاعج افشایص راًذهاى تْلیذ هحصْالت کطاّرسی هی ضْد اها هصزف
تیص اس حذ عالٍّ تز آسیة تَ کیفیت هحصْل حاصلَ تاعج آلْدگی هحیط سیست ّ آتِای آلْدٍ هی
ضْد .
راٍ دیگز آلْدگی  ،کارتزد ایي هْاد تَ عٌْاى افشّدًی در صٌایع غذایی است  .استفادٍ اس آًِا ضوي
تِثْد ّ تثثیت رًگ ّتِثْد طعن تاعج جلْگیزی اس رضذ عاهل تْتْلیسن ( کلستزیذیْم تْتْلیٌن ) هی
ضْد  .طثق تزرسیِای اًجام ضذٍ هی تْاى هقــذاری اس کارتزد ًیتزیت را تا ّیتاهیي ث جایگشیي ًوْد
ّ رًگ صْرتی خْش رًگ ّ هطلْب را تذست آّرد اها ّیتاهیي ث ًوی تْاًذ هاًع رضذ کلستزیذیْم
تْتْلیٌن ضْد  .لذا در صٌعت تْلیذ فزآّردٍ ُای گْضتی ًاگشیز تَ استفادٍ اس ایي هادٍ ُستین  .هیشاى
هجاس استفادٍ اس آى  120 PPMهی تاضذ  .خْد ًیتزات تزکیة هضز تلقی ًوی ضْد  .حتی ًیتزات
سذین تَ عٌْاى هلیي ًیش استفادٍ هی ضْد  .اها ًیتزات در داخل ارگاًیسن سًذٍ قاتل تثذیل تَ ًیتزیت
است  .ایي تثذیل در تشرگساالى کوتز ّ در کْدکاى تیطتز صْرت هی گیزد  .سیزا در تشرگساالى PH
اسیذی هعذٍ هاًع اس رضذ ّ ًوْ تاکتزیِای احیاکٌٌٌذٍ ًیتزات تَ ًیتزیت هی ضْد اها در کْدکاى PH
هعذٍ اسیذی ًیست ّ ًیتزات تَ راحتی تَ ًیتزیت تثذیل هی ضْد .
خطز ًیتزیت ُ :وْگلْثیي ذْى ضا ثَ هت ُوْگلْثیي تجسیل هی کٌس کَ ایي تطکیت هبًغ اظ اًتمبل
اکؽیژى ثَ ثبفتِبی ثسى هی ـْز  .ثَ ُویي زلیل اؼت کَ ًیتطیت آة آـبهیسًی کْزکبى ًجبیس اظ PPM
 20ثیفتط ـْز  .اگط زض  ٪10گلجْلِبی لطهع ُوْگلْثیي تجسیل ثَ هت ُوْگلْثیي ـْز ضًگ پْؼت ثَ
ذمْق زض لؽوت لْضت تجسیل ثَ ذبکؽتطی ّ تیطٍ هی ـْز  .اگط ایي تجسیل ثَ  ٪20ثطؼس ػالئن
ثبلیٌی ؼطزضز  ،ؼطگیدَ ّ ضؼف ػوْهی ضا ایدبز هی ًوبیس  .زض حس ثبالتط اظ  ٪ 60اذتالالت ُْؾ ّ
حْاغ  ،ـٌبؼبیی  ،ؼفتی ّ ؼرتی ػضالت ّ اذتالالت چفوی ثطّظ هی کٌس ّ زض حس ثبالتط اظ 70
٪کفٌسٍ اؼت .
اهب ذغط تطکیجبت ًیتطّژًَ اظ ثؼس هِن زیگطی ًیع لبثل تْخَ اؼت  .ثَ ایي لْضت کَ ایي تطکیجبت ثب
اؼیسُبی آهیٌَ ایدبز تطکیجبت ًیتطّظ آهیٌَ هی ًوبیس  .تحمیمبت ًفبى زازٍ اًس کَ  80زضلس ًیتطّظ آهیي
ُب ؼطعبى ظا ُؽتٌس ّ اًساهِبی هؼسٍ  ،کلیَ  ،پبًکطاغ  ،هثبًَ ّ هطی ضا ثیفتط هجتال هی ًوبیس .ثطذی
ًیتطّظآهیي ُب ذْاق خِؿ ظایی ّ تغییطات ًبهغلْة زض خٌیي ضا زاضًس  .لصا ظًبى ثبضزاض زض ٌُگبم
ثبضزاضی ثبیس اظ همطف ؼْؼیػ – کبلجبغ ذْززاضی ًوبیٌس  .ػالٍّ ثط ایي ُفساض زازٍ ـسٍ اؼت کَ
کْزکبى ًیع کوتط همطف ًوبیٌس چطا کَ ثعضگؽبالى تطکیت ًبهغلْة هت ُوْگلْثیي ضا ثَ ُوْگلْثیي
تجسیل ّ آثبض ؼْء آى ضا اظثیي هی ثطًس اهب زض کْزکبى ؼیؽتن آًعیوی ثطای ایي ثطگفت ّخْز ًساضز  .ایي
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ؼیؽتن آًعیوی اظ ؼي  5 -6ؼبلگی ثَ تسضیح زض ثسى ؼبذتَ هی ـْز  .تْلیَ ـسٍ اؼت کَ همطف
ؼْؼیػ – کبلجبغ ثطای ؼبیط افطاز ًیع زض ُط ُفتَ ّ 1 -2ػسٍ ثیفتط ًجبـس  .ثِتط اؼت کَ ؼْؼیػ
ضا ثپعین اهب ًْع ؼطخ ـسٍ آى ثؽیبض ذغطًبک هی ثبـس  ،چطا کَ همساض ظیبزی ًیتطّظ اهیي زض زهبی
ؼطخ کطزى (  ) 170 – 180 ° Cایدبز هی ـْز  .ثبیس تْخَ زاـت کَ اظ ذْضاًسى ثیؿ اظ حس پْضٍ
اؼفٌبج ثَ کْزکبى ًیع پطُیع کطز  ،چطا کَ اؼفٌبج ثَ عْض شاتی ًیتطیت ّ ًیتطات ضا ثَ هیعاى ثبالیی زض
ذْز خوغ هی ًوبیس .

 اکـــزیل آهیذ
 زض ؼبل  2002زاًفوٌساى ؼْئسی هْفك ـسًس ایي تطکیت ضا زض هْاز غصایی ثب هٌفبء گیبُی کَ غٌی اظ
کطثُْیسضات ّ همساض کوی پطّتئیي ثْزًس زض حطاضت ثبال ( ثیؿ اظ  )120 ° Cپرتَ ـسٍ اًس هثل ؼیت
ظهیٌی ثطـتَ ـسٍ  ،چیپػ ّ ًبى ثطـتَ ـسٍ یبفت ًوبیٌس .
سویت  :توبغ هؽتمین ثب اکطیل آهیس ذبلك ثبػث ؼْظؾ ّ ذبضؾ زض غفبُبی هربعی ( هربط
تٌفؽی ّ چفن )  ،ثی اذتیبضی ازضاضی ،تِْع  ،اذتالل گفتبضی  ،تحطیک پصیطی  ،ضؼف زؼت ّ پب ّ
آؼیت ثَ غسز تْلیس هثل هی ـْز  .اهطّظٍ تْؼظ اًدوي  ( IARCآژاًػ ثیي الولی تحمیمبت ؼطعبى )
اکطیل آهیس یک تطکیت کبضؼیٌْژى تفریك زازٍ ـسٍ اؼت .
چگًْگی تطکیل  :زض زهبُبی ثبالی ضّـِبی پرت ؼطخ کطزى  ،ثطـتَ کطزى ّ کجبة کطزى ثط اثط
ّاکٌؿ ثیي یک لٌس احیب کٌٌسٍ ثب یک ًْع اؼیس آهیٌَ ( آؼپبضژیي ) ایي هبزٍ تفکیل هی ـْز  .لصا
تْلیَ هی ـْز حتی الومسّض اظ ؼبیط ضّـِبی پرت هثل خْـبًسى ً ،ین آة پع کطزى لجل اظ ؼطخ کطزى
 ،ثربض پع کطزى ّ هبیکطّّیْ اؼتفبزٍ ـْز  .ثب تْخَ ثَ ذغطات آکطیل آهیس همساض زضیبفت ضّظاًَ ایي
تطکیت اظ عطف  FDAحساکثط  0 /4هیکطّگطم ثَ اظای ُط کیلْگطم ّظى ثسى هحسّز ـسٍ اؼت  .حبل
آًکَ زض  1کیلْگطم چیپػ ؼیت ظهیٌی  3500هیکطّگطم اظ ایي هبزٍ ّخْز زاضز .لصا زض همطف ایي
هبزٍ غصایی ثبیؽتی خبًت احتیبط ضا ثَ ػول آّضز .
ػالٍّ ثطزلت زض همطف هحسّز چیپػ ؼیت ظهیٌی  ،زض لْضتی کَ اظ ؼیت ظهیٌی زضعجد ذبًگی
اؼتفبزٍ هی ـْز تْلیَ هی ـْز ضوي ذْززاضی اظ ؼطخ کطزى ؼیت ظهیٌی لکَ زاض  ،اظ ًگِساضی
ؼیت ظهیٌی زض زهبی یرچبل ًیع ذْززاضی ًوْز چْى زض زهبی ظیط ً 5 ° Cفبؼتَ هْخْز زض ؼیت
ظهیٌی ثَ تک لٌسیِبی احیب کٌٌسٍ تجسیل ّ احتوبل تفکیل آکطیل آهیس زض فطایٌس ؼطخ کطزى افعایؿ هی
یبثس ً ّ .یع ؼیت ظهیٌی عؼن ـیطیي ًبهغلْة ّ ًبذْـبیٌس ثَ ذْز هی گیطز ّ ُن ایٌکَ ٌُگبم آة پع
کطزى ظّز هتالـی هی ـْز .ثِتطیي زهبی ًگِساضی ؼیت ظهیٌی  8 °Cاست .

 تفلْى
زّ تطکیت کَ زض ؼبذت ظطّف تفلْى ثکبض هی ضًّس  -1 :اؼیس پطفلْضّ اکتبًْئیک اؼیس (
 -2 ) PFOAؼْلفًْبت پطفلْضّ اکتبًْئیک اؼیس (  ) PFOSهی ثبـٌس  .ایي زّ تطکیت
چٌبًچَ ثَ ُط ًحْی اظ ؼغح ظطّف هصکْض ّاضز هْاز غصایی ـًْس ذغطاتی ُوچْى
اذتالالت ـسیس تیطّئیسی ضا ایدبز هی ًوبیٌس کَ ایي اذتالالت ًیع ثَ ًْثَ ذْز هٌدط ثَ ثطّظ
ًبٌُدبضیِبی زیگط هی ـًْس  .ثبیس تْخَ کطز کَ اظ ثبظؼبظی ظطّف تفلْى اکیسا" پطُیع
ًوْز  ،چطا کَ ذغط ظطّف ثبظؼبظی ـسٍ ثَ هطاتت ثیفتط اظ ظطّف اللی هی ثبـس.
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 قزظ تزًج
تطکیت ـیویبیی  ( PH3فؽفیي یب ُیسضّژى فؽفط ) ثب ًبم تدبضی فؽتْکؽیي کَ زض
ایطاى ثَ لطق ثطًح هؼطّف اؼت .
اظ ایي ؼن ثَ همساض ظیبزی زض هجبضظٍ ثب آفبت اًجبضی اؼتفبزٍ هی ـْز  .ثْیی ـجیَ
ؼیط زاضز ّ ثطای اًؽبى ّ حیْاًبت ذًْگطم ثؽیبض ؼوی ّ ذغطًبک هی ثبـس  .ایي
ؼن هؼوْال " اظ ضاٍ پْؼت خصة ًوی ـْز ّ ػوستب" ثَ زًجبل تٌفػ عْالًی ایدبز
هؽوْهیت هی کٌس  .تٌفػ ایي گبظ ؼیؽتن ُبی آًعیوی ؼلْلِبی ثسى ضا هرتل ّ
ضّی ُوْگلْثیي ذْى اثط ًبهغلْة زاضز  .اؼتٌفبق یک ؼبػت اظ ُْایی کَ زض آى
زّظ ایي گبظ  300 mlit/m³اؼت ثطای اًؽبى ذغط هطگ زاضز .لصا تْلیَ هی ـْز
اظ لطاضزازى ایي لطق زض زاذل گًْی ثطًح ثَ هٌظْض هجبضظٍ ثب آفبت ثطًح زض هٌعل
ذْززاضی ًوْز  .ظیطا ثبػث آلْزگی ُْای ذبًَ ّ ثطّظ هؽوْهیت هی ـْز .

تِیَ ّ تٌظین  :هحوذ رضا آریا ًژاد
فزّردیي 92
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